
\ 

Posudek školitele na diplomovou práci Sandry Šamalové 
IDENTITE ET ALTERITE DANS L'OEUVRE LITTERAIRE DE FARIDA 

BELGHOUL 

Přestože konkrétním spisovatelkám i spisovatelům volně označovaným za 
"maghrebské" a momentálně žijícím v Africe i ve Francii bylo v poslední době 
věnováno hned několik studií (naposledy Miluše ]anišová: Assia Djebar: skrytý 
pohled, tlumený hlas. Obraz ženy v ženské intimní literatuře Maghrebu), teprve 
diplomová práce Sandry Šamalové přináší nezbytný metodologický úvod do celé 
problematiky a skutečně důsledné rozlišení mezi fenomény zvanými "littérature 
maghrébine d'expression franyaise" a "littérature beure". 

Ve snaze postihnout nespornou originalitu románu Georgette!, jediného 
literárního díla Faridy Belghoulové, studentka nejprve stručně shrnuje veškeré 
dostupné poznatky o literární tvorbě potomků alžírských přistěhovalců. Vysvětluje ne 
vždy jasný původ a rozporné definice termínu "beur", popisuje specifická témata 
tohoto typu literatury a věnuje se i jejímu problematickému zařazení do obecnějších 
kategorií (minoritní literatura, maghrebská literatura psaná francouzským jazykem či 
přímo francouzská literatura?). 

Na základě této první kapitoly, která se jistě stane vítaným zdrojem informací 
pro všechny studenty, kteří se kdy budou zabývat společenským fenoménem "beur", 
Sandra Šamalová vyzdvihuje dílo Georgette!, které se dokázalo úspěšně vymanit 
z obvyklých klišé spojených s přistěhovaleckou literaturou (důraz kladený na 
autobiografické momenty, forma Bildungsromanu, převážně dokumentační hodnota 
děl, zjednodušený rukopis umožňující snadné pochopení a pedagogické využití 
jednotlivých textů). Román Faridy Belghoulové skutečně ani v nejmenším 
neobětoval formu didaktickému obsahu, ale naopak rozvinul zcela svébytný, poměrně 
složitý a zároveň hravý rukopis činící z Georgette! doslova experimentální román. 

V následujících částech své diplomové práce proto autorka úspěšně využívá 
postupů kognitivní lingvistiky (teorie pojmové integrace) k analýze dvou stěžejních 
metafor díla: kulturní identity jako cesty a kulturní asimilace jako procesu trávenÍ. Na 
četných odkazech na text díla pak ilustruje mechanismy fungování těchto metafor 
ohrožujících osobnost a zdravý vývoj hlavní hrdinky. Přesvědčivě dokazuje, jak 
teprve sedmiletá dívka prožívá fenomén "dvojí vazby" ke svým alžírským kořenům a 
zároveň k majoritní francouzské společnosti a jak tato schizofrenní situace u ní vede 
k patologickým projevům. 

Vrcholem celé studie jsou pak podrobné rozbory strategií, pomocí nichž se 
hrdinka snaží uniknout ze svých dilemat, i důvody jejího konečného selhání. 

Diplomovou práci Sandry Šamalové považuji za vysoce nadprůměrnou jak 
z metodologického hlediska (nenásilná kombinace lingvistiky, sociologie a literární 
teorie), tak z hlediska jazykového. Je psána prakticky bezchybnou l a velmi elegantní 

I Pozor na drobné překlepy: "fait donc recours", "si le fidele s'écarte de la bonne route", "voire de la mort", "s'établit 
la métaphore" (str. 34); "Je pere n'est pas le seul", "Le comportement de la ma"itresse est également pen;u comme 
ambigu" (str. 41); ,Ja narratrice comprend" (str. 44); "C'est dire qu'établi en soi" (str. 57); "établit de nouvelles 



francouzštinou, všechny důkazy jsou logicky seřazeny a výsledná argumentace je 
více než přesvědčivá. 

Studie navíc přináší celou řadu nových faktografických poznatků, které jsou 
v českém prostředí prakticky nedostupné, neboť Francouzský institut v Praze ani 
univerzitní knihovna nedisponují téměř žádnými sekundární prameny věnovanými 
,,1 i ttérature beure". 

Celkově lze říci, že Sandra Šamalová si zvolila originální, dosud nezpracované 
téma a že jej zvládla naprosto profesionálně. 

Pouze extrémní únava po takto náročné práci snad vysvětluje jistou 
"podivnost" závěrečného résumé vyznačujícího se překvapivým množstvím 
gramatických chyb i stylistických nesrovnalostí. 

Pozor zejména na: 
vztažná zájmena: " ... umožňuje do této kategorie zařadit i maghrebské spisovatele, 
již (kteří) se do Francie přistěhovali." (str. 76) 
"Ocitá se tak v situaci, jež (která) je psychologií nazývána ... " (str. 78) 
" útěk, jenž (který) jí má umožniL." (str. 78) 
přivlastňovací zájmena: "Autoři nijak nepracují na svém osobitém stylu" nebo jen 
"na osobitém stylu" (str. 77) 
"Celkově jsou proto tyto romány především ceněny pro svůj dokumentární přínos." 
(str. 77) 
"V závěru své diplomové práce tuto skutečnost interpretuji" (str. 79) 
překlepy: slangovým přetvořením zvaným "verlan" (str. 76), "pojetí kulturní 
asimilace jakožto procesu strávení" (Osobně bych preferovala "procesu trávení", 
neboť průběh procesu si žádá nedokonavost.) str. 78 
"které jsou na ně kladeny" (str. 78) 
"hrdinčiny smrti" (str. 79) 
interpunkci: "Existují totiž rozlišná pojetí toho, kdo je a kdo není spisovatelem 
"beur". (str. 77) 
, a za druhé, (???) str. 77 (V češtině tam patří vazba "jednak-jednak".) 
,jednak, ... , a za druhé" (???) str. 78 (Jedná se patrně o vliv francouzštiny, v češtině 
je podobná interpunkce zcela nesmyslná.) 
"Jako i u ostatních románů "beur" je ústředním motivem ... " (str. 77) 
, že se jeho spletitý děj odehrává v průběhu jednoho dne, a to ... " (str. 77) 
"Každopádně poslední věty" (???) str. 79 
"a zároveň ukazuje" (str. 79) 
směšování předložkových vazeb: "dílo vypovídající a popisující situaci" (str. 77) 
postpozice "na ruský způsob": "rodiče autora" místo "autorovi rodiče" (str. 77), 
"postav románu" místo "románových postav" (str. 78) 
pravopis "jakoby" versus "jako by": "Svým způsobem jako by tato literární 
skutečnost odrážela i společenskou skutečnost." (str. 77) 
stylistické neobratnosti nebo dokonce kalky z francouzštiny: "které v sobě obě 
nesou" (str. 78) 

structures d'autorité" (str. 63); "apres s'etre enfuie de l'école" (str. 64); "la premiere problématique que nous avons 
abordée" (str. 68); "nous nOllS sommes concentrée" (str. 71). 



"umožnit přehodnotit specifičnost" (str. 78) 
"Opět nelze však posoudit, či" (str. 78) 
"Revalorizace je možná na základě pojmové integrace" (str. 78) 

"dávají možnost různým výkladům" (str. 79) 
" ... odmítnutí ze strany autorky, v souladu s postojem hrdinky románu, jakéhokoliv 
uzavření, ať už formálního či myšlenkového." (str. 79) 
spojku "jakožto": Do francouzštiny by se dala přeložit výrazem "en qualité de" či "en 
tant que". (Např. "obecní úřady jakožto orgán státní moci") 
Studentka ji ale někdy užívá spíše ve smyslu "stejně jako": "Svým alžírským 
původem, jakožto i časovým zařazením vzniku románu," (str. 76) 

V zhledem k velmi vysoké kvalitě celé studie a navzdory vyse uvedeným 
problémům s češtinou diplomovou práci Sandry Šamalové vřele doporučuji 
k obhajobě s hodnocením "výborně". Zároveň navrhuji, aby české résumé bylo 
v elektronické verzi dodatečně opraveno a aby do tištěné verze byla doplněna errata 
formou volně vloženého listu. 
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